
Školní lyžařský zájezd do Alp - určen pro lyžaře, ne začátečníky

Termín: 10.1.2017 – 14.1.2017
Místo: Rakousko - Matrei in Osttirol 

• odjezd úterý 10.1.2017 na noc ve 23,30 hodin, odjezd od ZŠ Na Jordáně, sraz ve 23,00 hodin
• středa příjezd na místo 7,00 - 8,00 hodin, začínáme již snídaní! 
• středa, čtvrtek, sobota skiareál Matrei/Kals
• pátek – skiareál St.Jakobs, cca 30 km
• sobota odjezd po večeři cca 16,00 – 17,00 hodin,

příjezd 24,00 – 01,00 hodin před ZŠ Přeštice

Ubytování: Gasthof LUBLASS – příjemný rodinný hotel,
Matrei centrum - 3,4 km, skiareál Matrei/Kals – 4,5 km

Vybavenost a služby: lyžárna, dětská herna, stůl na ping
pong, velká restaurace a pizzerie,  velká slunná terasa s
širokým výhledem na okolní hory a do Matreiské kotliny

Stravování:
snídaně - formou bufetu včetně nápojů 
večeře – jednotné menu (polévka, hlavní jídlo, včetně nápoje)
obědový balíček za příplatek 1,5 Eura/os/den (houska, pitíčko)

Popis pokojů: Standard 3/4 – 3. lůžko v podobě plnohodnotného lůžka, 3. a 4. lůžko v podobě palandy 
Vybavenost pokojů:   TV, SAT, WC/sprcha, WC/vana, balkon (bez ručníků)

Cenová kalkulace: 3.500 Kč – při počtu 40 žáků
Cena zahrnuje: 1x snídaně při příjezdu, 3x noc včetně polopenze, 1x večeře při odjezdu, doprava, 
cestovní připojištění

Cena nezahrnuje: 4x skipas: cena 90 Euro/osoba – v ceně zahrnuta záloha na skipas – hradí se na 
místě, obědový balíček –  1,5 Eura/osoba/den – hradí se na místě, 

Skiareál Matrei/Kals – 110 km sjezdovek
• dynamicky se rozvíjející skiregion  pod nejvyšší hrou Rakouska Grossglocknerem (3.798 m n. m.) 
• oblast Matrei, jež zaznamenala obrovský kvalitativní skok vzhůru díky propojení se sousedním 

skiareálem Kals am Grossglockner, čímž vytvořila nádhernou lyžařskou „houpačku“ téměř 
kompletně uměle zasněžovaných tratí obklopených fascinujícími velehorami a zároveň lyžování 
posunula až do výšky 2.621 m n. m. 

• skiareál Matreier Goldried s moderní osmimístnou kabinkou zajišťující rychlou a pohodlnou 
přepravu z městečka Matrei in Osttirol ve výšce 920 m n. m. až na kótu 2.120 m n. m. 

• nová vyhřívaná šestisedačková lanovka na Cimaross pohodlně obsluhující horní partie skiareálu 
Matreier Goldried 

• nezapomenutelné až 11 km dlouhé sjezdy z vrcholu Cimaross (2.621 m n. m.) v celkem 3 
variantách dojezdu po vysněžených tratích až do údolí 



PŘIHLÁŠKY LZE VYZVEDNOUT V ŘEDITELNĚ ŠKOLY 


